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ABSTRACT 
 

Titel 
Den digitala kaffestugans gråzon - En beskrivande studie om läkemedelsbranschens 

användning av sociala medier 

Författare 
Louise Ottosson & Rebecka Hoberg 

Handledare 
Emma Håkansson 

Kurs 
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats 15 hp, HT2010 

Syfte 
Studien syftar till att beskriva hur läkemedelsbranschen använder sig av sociala medier utifrån 

de förutsättningar branschen har. 

Teoretiskt perspektiv 
Den teoretiska grunden i denna studie bygger på Issues Management och Publics kopplat till 

Det nya medielandskapet. 

Metod 
Studien har genomförts med kvalitativa samtalsintervjuer med sex stycken 

kommunikationschefer inom läkemedelsbranschen.  

Resultat 
Resultatet tyder på att läkemedelsbranschen har insett att sociala medier är en viktig del för 

branschen i både omvärldsbevakningssyfte och för att interagera med publics. Dock har inte 

sociala medier en framträdande roll i den dagliga omvärldsbevakningen men sociala medier 

har en desto större del i branschens samarbete med patientföreningar. I användandet av 

sociala medier handlar det främst om att informera eller sprida sitt budskap för att förebygga 

ryktesspridning. På grund av lagen kan inte läkemedelsbranschen ta del av del av den dialog 

som sociala medier erbjuder men i samarbete med patientföreningar har man hittat ett sätt att 

ändå föra en dialog med publics. 

Nyckelord 
Public Relations, Sociala medier, Issues Management, Läkemedel, Omvärldsbevakning 
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INLEDNING 

Att på sekunden ha tillgång till all sorts information är något vi idag tar för givet. Många 

känner nog igen sig i att det första man gör när man känner sig lite krasslig är att googla sina 

symtom. Oftast hamnar man då på en blogg eller i ett diskussionsforum där någon har ställt 

exakt din fråga och har fått tips och information av andra. Utifrån detta diagnostiserar man sig 

själv och ringer först därefter doktorn och bokar en tid. Sociala medier har gett oss ett forum 

att diskutera den senaste modeflugan så väl som vilket P-piller som passar dig bäst. Dock är 

det inte lika allvarligt att köpa förra årets ”it-plagg” som att dubbla dosen på sitt  föreskrivna 

läkemedel utifrån vad några ”hobbydoktorer” på Flashback har sagt. 

 

Sociala medier bygger på interaktion och dialog och då läkemedelsbranschen enligt lag inte 

får kommunicera på detta vis med allmänheten blir detta ett intressant dilemma. Erik 

Fredholm som är ansvarig för sociala medier på läkemedelsindustrins branschförening LIF,  

liknar detta vid den traditionella kaffestugan och menar att den numera har blivit offentlig. 

Samtidigt säger Erik Fredholm att om branschen använder sociala medier på ett bra sätt, och i 

enlighet med Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk - LER, kan det vara positivt för 

företagen men framförallt för patienterna.
1
 Inom branschen diskuteras vad som är ”rätt sätt” 

och trots att LIF under förra året upprättade ett tolkningsdokument som skulle fungera som 

vägledning, är läkemedelsbranschen fortfarande tveksamma i hur de ska använda sociala 

medier på ett sätt som är både lagligt och etiskt korrekt. 

 

 

Problembakgrund 

Internet och sociala medier har blivit en viktig arena för organisationer att synas på, dels för 

att interagera med publics men även i syfte att omvärldsbevaka. Sociala medier består av en 

mängd olika kanaler där interaktion mellan olika aktörer står i fokus exempel på detta är 

Facebook, bloggar och diskussionsforum.
2
 I den här studien kommer vi att utgå ifrån den 

amerikanska PR-praktikern Deirdre Breakenridges definition av sociala medier; 

Social media is everything that uses the internet to facilitate conversations between people 
3
 

                                                 
1
 E. Fredholm, (personlig kommunikation 2010-11-24) 

2
 Kaplan & Haenlein, 2010, s.60f 

3 Breakenridge, 2008, s.xviii  
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Genom att blogga, twittra och diskutera i internetforum kan nu gemene man delta i 

samhällsdebatten på ett snabbare och enklare sätt och allt detta kan även ske anonymt. Även 

organisationer har sett sin möjlighet att vara en del av denna interaktivitet. Genom att till 

exempel öppna diskussionsforum knutna till företaget, twittra om organisationens bedrifter, 

kommentera på bloggar men även genom att tillrättavisa felaktig information om 

organisationen eller dess produkter.
4
 Detta har inneburit att internet har gett nya möjligheter i 

arbetet med Issues Management
5
 både på grund av nya omvärldsbevakningsmöjligheter men 

också genom att organisationens kan förbättra relationer och föra en dialog med publics.
6
 Två 

PR-praktiker, och föregångare inom sociala medier, Brian Solis och Deirdre Breakenridge, 

menar att denna dialog blir allt viktigare för organisationer då det möjliggör helt nya former 

av tvåvägskommunikation.
7
 James E. Grunig, forskare inom Public Relations, är av samma 

åsikt men menar att många organisationer idag inte använder sociala medier till sin fulla 

potential. Grunig menar att kanalerna används främst för att informera istället för att 

interagera.
8
 Alla branscher har dock inte samma förutsättningar då det gäller deltagandet i 

denna virtuella dialog. En utav dessa är läkemedelsbranschen eftersom denna bransch lyder 

under speciella lagar och etiska regelverk. Läkemedelslagen förbjuder bland annat 

marknadsföring av receptbelagda läkemedel riktat till allmänheten. Denna lag påverkar 

således möjligheterna för läkemedelsföretag att använda sociala medier till sin fulla potential.   

Problematiken med den nya tekniken och de nya kanalerna är att de skapar ett enormt 

informationsflöde som måste bearbetas och därför kan omvärldsbevakningen och hanteringen 

av denna information bli en utmaning för alla organisationer.
9
 Specifikt för 

läkemedelsbranschen är att de enligt lag måste rapportera alla biverkningar de stöter på vilket 

gör att deras omvärldsbevakning i sociala medier blir en utmaning. Både teoretiker och 

praktiker poängterar organisationers nya möjligheter till dialog med publics men ingen 

poängterar hur en bransch som enligt lag inte får kommunicera på detta vis ska anpassa sig till 

sociala medier.  

 

                                                 
4
 Solis & Breakenridge, 2010, s.18., Grunig, 2009.  

5
 Grunig, 2009, s.14f 

6
 Heath & Palenchar, 2009  

7
 Solis & Breakenridge, s.31f 

8
 Grunig, 2009, s.6 

9
 Hennig-Thurau, 2010, s.313 
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Syfte & Frågeställning 

Mot bakgrund av ovanstående diskussion kan vårt syfte med denna studie uttryckas enligt 

följande;  

Vår studie syftar till att beskriva hur läkemedelsbranschen använder sig av sociala medier 

utifrån de förutsättningar branschen har. 

För att besvara studiens syfte har vi tagit utgångspunkt i följande frågor; 

På vilket sätt är sociala medier en del av läkemedelsbranschens omvärldsbevakningen? 

På vilket sätt använder läkemedelsbranschen sociala medier för att bygga relationer med 

publics? 

 

 

Disposition 

I denna uppsats redovisas först de övergripande teorier som ligger till grund för vår studie. I 

teoriavsnittet redogör vi för Publics, Issues Management och kopplar sedan dessa teorier till 

Det nya medielandskapet. Efter det följer ett avsnitt då vi redogör för vårt val av metod, urval, 

samt genomförande av studien. I samma avsnitt presenterar vi även respondenterna och för en 

diskussion om validitet och reliabilitet. För att få en helhetsbild av läkemedelsbranschen 

redogör vi för bakgrundsfakta som är väsentligt att ha med sig innan man läser följande 

avsnitt som innehåller resultatet  utav vår studie. Avslutningsvis presenterar vi en analys av 

det empiriska materialet kopplat till teorin och lägger sedan fram en slutsats samt egna 

reflektioner och pekar på vidare forskning. 

 

 

Avgränsningar 

När vi i denna studie använder oss av samlingsbegreppet sociala medier syftar vi främst till 

Facebook, Twitter, Wikipedia, Youtube, diskussionsforum och bloggar. Denna begränsning 

har vi gjort för att sociala medier innefattar en ofantlig mängd olika kanaler och det är dessa 

fem kanaler som är mest aktuella för läkemedelsbranschen. Detta beslut grundar vi på det 

tolkningsdokument som Läkemedelsindustriföreningen sammanställt, där dessa sex kanaler 

förekommer i deras avsnitt med frågor och svar om sociala medier.
10

  

                                                 
10

 www.lif.se  
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Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt kommer vi att definiera begrepp som vi använder oss av i studien. 

 

Issue 

När vi använder oss av det engelska begreppet issue så menar vi ett potentiellt problem. 

 

Twitter  

Twitter är ett informationsnätverk bestående av micro-bloggar där användarna publicerar 

uppdateringar, tweets, bestående av max 140 tecken. Detta sociala nätverk gör det möjligt för 

användarna att ta del av nyheter inom deras intresseområde. Man följer de användarna som är 

av intresse för en och sedan kan man avgöra om man vill interagera eller inte. Det är inget 

krav på att vara medlem för att ta del av tweets på Twitter, dock krävs medlemskap om man 

vill kommentera eller interagera på något sätt. Både privatpersoner och organisationer kan 

skapa ett Twitterkonto.
11 

 

Facebook  

Facebook är ett social nätverk som idag har ca 500 miljoner användare världen över. I detta 

nätverk man kommunicera med vänner och bekanta genom olika funktioner till exempel 

genom att dela bilder, videoklipp eller chatta. Det finns även möjlighet att skapa events, sidor 

och grupper för ytterligare interaktion med medlemmarna i detta nätverk. Facebook används  

av både privatpersoner och organisationer.
12 

 

Youtube 

Youtube är en webbplats för distribuering av videoklipp som ger privatpersoner möjlighet att 

titta på och dela med sig av hemmaproducerade videofilmer. Youtube fungerar även som ett 

forum där användarna kan kontakta varandra och interagera genom att kommentera olika 

videoklipp. Man behöver inte vara medlem för att ta del av innehållet men dock krävs det för 

att kommentera på olika videoklipp.
13

  

 

                                                 
11

 www.twitter.com 
12

 www.facebook.com  
13

 www.youtube.com  
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Wikipedia  

Wikipedia är en internetbaserad encyklopedi vars innehåll skapas av användarna, en så kallad 

wiki.
14

 Detta innebär att vem som helst, när som helst kan redigera innehållet på Wikipedia 

vilket är både en styrka och en svaghet. Wikipedia uppmanar dock att man inte ska förlita sig 

på medicinska eller juridiska råd från deras webbplats.
15

 På Wikipedia behöver man inte vara 

medlem för att ta del av innehållet men det krävs dock om man vill redigera eller lägga till 

innehåll.  

 

Blogg 

En blogg är en specialutformad portal där man som användare kan författa olika inlägg och 

det är vanligt förekommande att inläggen utformas likt en dagbok. En blogg underhålls oftast 

av en person och möjlighet till interaktion ges i form av att kommentarer. Det är även vanligt 

med företagsbloggar som används för att uppdatera anställda, kunder eller intressenter med 

information.
16 

 

Diskussionsforum  

Diskussionsforum är en virtuell mötesplats där användarna kan diskutera olika ämnen. 

Användarna interagerar genom att skapa olika diskussionstrådar som andra sedan 

kommenterar. Diskussionen övervakas av moderatorer som har som uppgift att filtrera bort 

stötande inlägg.
17

 För att ta del av informationen behöver man inte vara medlem men det 

krävs om man vill delta i en diskussion.  

 

 

 

  

                                                 
14

 www.wikipedia.org 
15

 www.wikipedia.org 
16

 Kaplan & Haenlein, 2009, s.63 
17

 ibid 
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TEORETISKT RAMVERK 

I detta avsnitt kommer vi först att ge en kort redogörelse för Public Relations för att förklara 

den utgångspunkt vi har på Public Relations i den här studien. Därefter kommer vi att 

redogöra för de teorier som vår studie bygger på. Dessa är; Publics och Issues Management 

sedan kopplas dessa teorier till Det nya medielandskapet. 

 

 

Grundläggande för Public Relations 

James E. Grunig och Todd Hunt är två betydande forskare för Public Relations. De kategoriserar 

Public Relations i fyra olika kategorier; Press agentry/Publicity, Public information, Two-way 

asymmetric och Two-way symmetric. Dessa kategorier återspeglar hur organisationer 

kommunicerar sitt budskap. Two-way symmetrical är den som förespråkas eftersom den ska bidra 

till en ömsesidig förståelse mellan en organisation och dess publics och främja en dialog mellan 

dessa parter.18 Kritiska röster menar att denna modell är en utopi då organisationer alltid har ett 

vinstintresse, därför växte Mixed-motive modellen fram som ett svar på detta. Mixed-motive 

modellen innebär att man ska utforma och kommunicera budskap utifrån organisationens mål men 

också utifrån det rådande samhällsklimatet.19 Modellen innebär att en organisation måste fokusera 

mer på relationsbyggande dels för att möta organisationsmål och dels för att få en bättre relation 

till sin omvärld och framförallt till sina publics.20  

 

 

Publics – de påverkade som påverkar  

Grunig menar att publics utgörs av de som ställs inför ett problem eller har en kontrovers med 

en organisation.
21

 Grunig och Hunts situations teori undersöker bland annat när och varför 

publics bildas och menar att själva problemet är en betydande faktor vid kartläggning av 

publics.
22

 Med detta menar Grunig och Hunt att det är organisationens problem som 

identifierar publics mer än, att det tvärtom är, publics som identifierar organisationens 

problem.
23

 Den tyska sociologen och filosofen Jürgen Habermas förespråkar att en rationell 

                                                 
18

 Grunig & Hunt, 1984, s.22 
19

 Edwards i Yeomans & Tench, 2006, 148ff 
20

 Grunig, Grunig & Dozier i Botan & Hazleton, 2009, s.55 
21

 Grunig & Repper, 1992, s.127 
22

 Grunig & Hunt, 1984, s.145 
23

 Grunig & Hunt, 1984, s.143-147 



7 

 

 

kommunikation förs i samhället där alla deltar.
24

 Habermas synsätt på publics skiljer sig 

avsevärt från Grunig eftersom Grunig ser publics som ett problem för organisationen.   

 

Kartläggning och identifiering av Publics 

Grunig och Hunt kategoriserar publics i tre grupper efter grad av engagemang och involvering 

i ett problem; Latent publics, Aware publics och Active publics. Latent publics är grupper som 

på grund av en organisations agerande står inför ett problem men som de inte lyckas 

identifiera. Aware publics är de grupper som har erkänt att ett problem existerar men agerar 

inte aktivt. Active publics är grupper som för ett aktivt arbete mot problemet.
25

 Eftersom 

active publics söker efter information är det enklare för en organisation att kommunicera med 

dem än med passiva publics.
26

 Därför är det viktigt att identifiera active publics för att tidigt 

involvera dem i beslutsprocesser detta kan  till exempel innebära att organisationen lyssnar av 

och stämmer av med active publics innan viktiga beslut fattas. Detta är en viktigt del för att i 

god tid undvika att potentiella problem uppstår. Grunig och Repper menar att publics enbart 

existerar om organisationen kartlägger och identifierar dem.
27

 Denna kartläggning anses som 

viktigt då en organisation som inte har kunskap eller bortser från Aware Publics och Latent 

Publics löper större risk att omge sig av flera aktiva publics.
28

  

 

Relationer till olika Publics 

Public Relations har en förvaltningsfunktion mellan organisationen och dess publics.
29

 Public 

Relations forskarna Bruning och Ledingham menar att forskare inom ämnet är eniga om att 

för att en relation ska finnas och en dialog skall föras mellan en organisation och dess publics 

måste båda parter vara medvetna om varandra.
30

 Med andra ord kan man inte föra en dialog 

med passiva publics. I en studie gjord av Bruning och Ledingham undersöker de relationen 

mellan organisationer och dess key publics och kom fram till att det finns tre typer av 

relationer; professionell, personlig och samhällelig.
31

 Att ha en professionell relation innebär 

att tjänster utförs på ett affärsmässigt plan och att organisationens tjänster verkligen uppfyller 

kundernas behov. I en professionell relation är det även viktigt att organisationen visar en 

                                                 
24

 Habermas, 1995 
25

 Grunig & Hunt, 1984, s.145 
26

 Grunig & Repper, 1992, s.137 
27

 Grunig & Repper, 1992, s.129 
28

 Falkheimer & Heide, 2007, s.67 
29

 Bruning & Ledingham, 1999, s.157 
30

 Bruning & Ledingham, 1999, s.159f 
31

 Bruning & Ledingham, 1999, s.164 
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vilja i att göra finansiella investeringar i relationen. I den personliga relationen mellan 

organisationen och dess key publics, krävs det att organisationen är villig att lägga energi, tid 

och känslor i relationen. Med andra ord bör organisationen visar sitt personliga intresse för 

key publics. Den samhälleliga relationen mellan organisationen och dess key publics handlar 

om att organisationen bör vara ärlig och öppen i sin kommunikation. Detta kan göras genom 

att organisationen tar en aktiv roll i samhällsutvecklingen genom att till exempel sponsra olika 

typer av aktiviteter som gynnar både ekonomiska och sociala aspekter i samhället.
32

 

 

 

Issues Management 

Robert L. Heath, forskare inom Public Relations, definierar Issues Management som en 

funktion för bevakning och analys av trender i organisationens omvärld. Genom att kartlägga 

och analysera dessa trender kan man skapa fördelar som gynnar både organisationen och dess 

publics.
33

 Issues uppkommer när det blir för stort avstånd mellan en organisations verksamhet 

och vad samhället förväntar sig av dem.
34

 Ju större avståndet är mellan organisationens 

verksamhet och samhällets uppfattning desto större är risken att detta potentiella problem 

utvecklas till ett riktigt problem.
35

 Issues Management fungerar då som en proaktiv process 

för att förutse, identifiera, utvärdera och agera på dessa potentiella problem.
36

  

 

Två synsätt på Issues Management 

Forskningen inom Issues Management kan undersökas ur två perspektiv och dessa är det 

systemteoretiska perspektivet och det retoriska perspektivet. 

 

Systemteoretiskt perspektiv på Issues Management 

Detta perspektiv handlar om hur organisationen förhåller sig till sin omvärld och det finns två 

huvudsyften med Issues Management sett ur detta perspektiv.
37

 Det första handlar om att 

minimera risker som kan skada organisationen. Detta innebär att man har en utvecklad 

omvärldsbevakning för att identifiera hot och möjligheter i omvärlden. Det andra syftet 

handlar om att integrera den nyfunna informationen internt genom arbeta på ett systematiskt 

                                                 
32

 ibid 
33

 Heath & Palenchar, 2009, s.12f 
34

 Heath i Botan & Hazleton, 2009, s.66f 
35

 ibid 
36

 Grunig, Grunig & Dozier, 2002, s.212 
37

 Taylor, Vasquez & Doorley, 2003, s.258 
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sätt. Efter att ha utvärderat den funna informationen om ett potentiellt problem skall Issues 

Management ha en intern funktion som innebär att man bland annat utforma direktiv och 

riktlinjer för att bemöta det potentiella problemet. Dessa riktlinjer innefattar allt från hur 

organisationen ska bemöta media till utbildning av personal och rådgining till ledningen.
38

 

Forskarna Taylor, Vasquez och Doorley hänvisar i sin artikel till Jones and Chase som menar 

att detta perspektiv har fem olika steg i arbetet med Issues Management; identifiering, 

prioritering, respons, implementering och utvärdering. Vilket innebär att organisationen 

arbetar reaktivt med Issues Management, då den inte har en omvärldsanalytisk funktion 

eftersom det är först när problemet identifierats arbetet börjar. 
39

 

 

Det retoriska perspektivet 

Det retoriska perspektivet utvecklades som ett svar på det brister som man ansåg att det 

systemteoretiska perspektivet hade.
40

 De argument som talade mot det systemteoretiska 

perspektivet var att man ser på issues som ett, för tillfället, olöst problem som är redo för att 

åtgärdas.
41

 Forskarteamet Taylor, Vasquez och Doorley redogör för  Crable och Vibberts 

synsätt som förespråkar det retoriska perspektivet på Issues Management. De menar att en 

issue har en livscykel som man som organisation måste förhålla sig till för att kunna komma 

fram till en gynnsam lösning.
42

 När en organisation använder sig av Issues Management sett 

ur det retoriska perspektivet och försöker skapa relationer med sina publics, kan man med 

denna metod undvika, eller till och med häva, potentiella problem. För att organisationen ska 

uppnå harmoni med sina publics måste de sträva efter att tillsammans nå konsensus vilket är 

ett dilemma då olika publics alltid kommer att ha olika åsikter.
43

 Därför bör organisationen 

sträva efter att åtminstone minska klyftan mellan samhällets förväntningar på organisationen 

och organisationens faktiska verksamhet.
44

  

 

 

 

 

                                                 
38

 ibid 
39

 Taylor, Vasquez & Doorley, 2003, s.258 
40

 ibid 
41

 Taylor, Vasquez & Doorley, 2003, s.259 
42

 Taylor, Vasquez & Doorley, 2003, s.258 
43

 Heath i Botan & Hazleton, 2009, s.66f 
44

 ibid 
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Etisk aspekt på Issues Management 

Ron Pearson, forskare vid Ohio University, menar att det är en organisations etiska skyldighet 

att delta i en dialog med sina publics eftersom organisationen och dess publics annars inte kan 

uppnå en jämlik och ömsesidig relation.
45

 Forskarna Bosdorff och Vibbert är överens om att 

Issues Management är en form av långsiktig övertalningsprocess mellan en organisation och 

dess publics men att det är situationen som avgör om det handlar om övertalning i positiv eller 

negativ bemärkelse.
46

 Nelson håller med om att Issues Management är en form av övertalning 

men att det inte finns någon konsekvent koppling mellan etik och övertalning inom 

organisationer idag.
47

  Richard Alan Nelson, professor i masskommunikation vid Louisiana 

State University, menar att för att denna typ av övertalning ska kunna rättfärdigas måste 

organisationen förse sina publics med korrekt och sanningsenlig fakta så att de själva kan fatta 

ett beslut på rätt grunder.
48

  Bowen, kommunikationsforskare vid Huston University har gjort 

en undersökning om sambandet mellan Issues Management och etiska beslutsfattanden.
49

 

Bowen menar att Issues Management är en Public Relations-funktion som har en direkt 

koppling till ledningsfunktionen. Många utav de etiska beslut som organisationer ställs inför 

uppkommer just ur Issues Management och därför  hamnar organisationens etiska ansvar 

indirekt på Public Relations-funktionen.
50

 Bowen har utarbetat en modell som ska fungera 

som vägledning när beslut om eventuella issues ska fattas. Modellen kallas för ”The ethical 

consideration triangle”
51

 och  visar att det finns tre olika områden organisationen bör 

överväga innan ett beslut fattas. Dessa är; duty, dignity and respect of others och intention. 

Den grundläggande funktionen som Issues Management har är att skapa en ömsesidig relation 

där både organisationen och dess publics har lika fördelar. Genom att använda sig av denna 

modellen kan man analysera varje publics efter de tre parametrarna och på så vis fatta ett 

beslut som är etiskt riktigt.
52

   

 

Omvärldsbevakning 

Tom Andersson, fil. dr i Kognitionsvetenskap som undervisar i Public Relations, liknar 

omvärldsbevakning med underrättelseverksamhet eftersom det handlar om att bevaka, samla 
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in, analysera och rapportera data för en organisation.
53

 Heath menar att man kan kartlägga ett 

issue genom följande fem steg; issues scanning, issues identification, issues monitoring, 

issues analysis och issues priority setting. Detta bör ske kontinuerligt och bör vara integrerat i 

organisationens rutiner för att få bästa effekt.
54

 En organisations förmåga att snabbt få tag på 

rätt information kan vara avgörande för att de ska kunna agera proaktivt. Det är dock få issues 

som faktiskt blossar upp och blir allvarliga men det är ändå viktigt att man kan avgöra 

skillnaden mellan ett issue och ett icke-issue så att man är förberedd på det värsta.
55

  

 

Issues scanning 

I en organisations omvärld finns det flera olika områden att scanna för att upptäcka potentiella 

problem. Det vanligaste området, och också det snabbaste, är idag internet. Det är vanligt att 

tendenser till problem uppkommer i sociala nätverk och en organisation bör därför scanna 

dessa kanaler regelbundet.
56

 Generellt sätt kan man säga att när ett issue blir uppmärksammad 

i  de traditionella mediekanalerna så har det antagligen redan uppmärksammats i ett flertal 

andra mindre vanliga kanaler, som till exempel bloggar.
57

 Grunig är av samma åsikt då och 

menar  att man bör fokusera på dessa mindre utlopp.
58

 Det viktiga i issues scanning-fasen är 

inte att avgöra om det potentiella problemet är till fördel eller nackdel för organisationen utan 

det väsentliga är att man har upptäckt det.
59

  

 

issues identification 

Denna fas är direkt kopplad till publics eftersom det är nu organisationen kan identifierar dem 

och avgöra deras grad av involvering i det potentiella problemet. Genom att göra detta kan 

man även fastställa vilken inverkan publics och issuet kan ha på organisationen.
60

 Antalet 

människor som uppmärksammar ett specifikt ämne kan vara avgörande för vilket utfall det 

potentiella problemet kan få.
61

 Ämnen av mer komplex karaktär ger upphov till att fler publics 
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aktiveras vilket är en utmaning för organisationens informationsbearbetning eftersom det 

kräver mer resurser.
62

 

 

issues monitoring 

För att en organisation ska börja bevaka ett issue måste det vara så pass allvarligt att det kan 

ha inverkan på företagets verksamhet, både i positiv och negativ bemärkelse. Ett issue ska 

även kunna kopplas till minst en identifierbar grupp som kan påverka lagändringar som till 

exempel regering, media, aktivister eller andra organisationer.
63

 

 

issues analysis 

Det centrala i analysfasen är att sammanställa den data man samlat in om det potentiella 

problemet för att avgöra om den stämmer överens med organisationens värderingar. Denna 

fas är en avgörande del för hur organisationens ska agera i frågan.
64

 Är issuet tillräckligt 

välgrundat kan det innebära att organisationen måste omarbeta och anpassa sina policys till 

den rådande opinionen.
65

  

 

issues priority setting 

Beroende på vad man får för resultat av analysfasen är det i denna sista fas organisationen 

avgör huruvida det potentiella problemet utgör en möjlighet eller ett hot och hur man ska 

hantera detta.
66

 Organisationer kan ha ett så kallat Issue Response Action Program, en så 

kallad krisplan, som sätts i verk när det blir aktuellt. Denna plan innehåller riktlinjer om hur 

och i vilka kanaler man ska kommunicera för att uppnå det mål eller den förändring man vill 

åstadkomma.
67

  

 

Ryktesspridning 

Att kartlägga och få vetskap om organisationens rykte är en del av organisationens 

omvärldsbevakning. Ett rykte beskrivs generellt som ett uttalande som befinner sig i ett 

kretslopp utan någon bekräftad fakta.
68

 Forskaren Allan J. Kimmel beskriver uppkomsten av 
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ett rykte på detta vis 

 

/.../ rumors are communicated as an effort after meaning; in other words, they help people 

make sense of what is going on around them. 
69

 

 

Kimmel menar även att Public Relations är en funktion för organisationens arbete med att 

förebygga ryktesspridning och på så vis upprätthålla organisationens förtroendekapital.
70

 

Man kan alltså se förebyggandet av ryktesspridning som en del av Issues Management.
71

 

Genom att använda sig av Issues Management kan organisationen åtgärda potentiella problem 

vilket gör att man också kan motverka eventuella rykten. Då publics alltid skapas runt ett 

problem är det viktigt att en organisation inte ignorerar potentiella problem.
72

 Det är när 

felaktig eller missvisande information eller vid brist på information som ett rykte kan börja 

cirkulera bland publics och tillslut nå en bredare massa.
73

  

 

 

Det nya medielandskapet 

Det nya medielandskapet har idag möjliggjort att man med sociala medier och andra tekniska 

möjligheter kan kommunicera globalt och i realtid. Den största delen av denna 

kommunikation är dessutom sökbar långt efter publicering.
74

 Denna tekniska framgång har 

inneburit att informationsflödet har ökat avsevärt. Det som skrivs på till exempel Twitter, 

bloggar eller i olika forum bevakas inte av någon gate keeper och därför kan vem som helst 

skriva om vad som helst.
75

 Sociala medier används även som ett sätt att skapa relationer och 

nätverka med dem som använder sig av dessa kanaler. Sociala medier oundvikligt för 

organisationer och även om de inte är aktiva i sociala medier så påverkas de ändå.
76

 PR-

praktikerna har länge insett att denna nya kanal ger nya kommunikationsmöjligheter. 

Teoretikerna, till exempel Grunig, ser även möjligheterna till en bättre interaktion med 

publics. Heath, som ser det ur ett Issues Management perspektiv, tar det även ett steg längre 

och menar att denna nya kanal också kan bidra till en ökad demokratisk diskussion för 
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organisationen och dess publics.
77

 Breakenridge och Solis menar att dagens kommunikatörer 

måste i större utsträckning än förut inkludera sociala medier i sina strategier eftersom sociala 

medier har gjort gemene mans röst starkare.
78

 Tom Smith
79

 menar att detta är en social 

revolution och påstår att alla är en del av denna revolution även om man inte är aktivt 

involverad i sociala medier.
80

 Dock menar Breakenridge och Solis att många organisationer 

fortfarande är osäkra på hur de ska anpassa sig till dessa nya kanaler. Grunig håller med om 

detta och hävdar att företag har en tendens att använda sociala medier på de traditionella 

mediernas vis, vilket gör att de inte utnyttjar dessa nya kanaler till dess fulla potential.
81

 Dessa 

nya utmaningar har praktikerna kommit att kalla för PR 2.0 och har gjort att man återgått till 

att Public Relations faktiskt handlar om att skapa relationer med människor och framförallt 

sina publics.
82

  

 

Forskarna Porter, Sweetser och Chung påpekar i en artikel att det är viktigare att lyssna till 

samtalet i de sociala medier än att se det som en kanal för att sprida sitt budskap. Detta är 

dock ett vanligt sätt för organisationer att använda sociala medier på.
83

 För att lyckas med 

sociala medier måste man förstå att det handlar om att skapa en dialog med konsumenter och 

på så vis stärka sitt varumärke. Trots dessa förändringar i medielandskapet är och förblir 

organisationer konservativt inställda till stora förändringar. Breakenridge och Solis menar att 

det kan beror på rädsla, skepsis, missförstånd och svårigheten att mäta Return of Investment 

för arbetet med sociala medier. 
84

  

 

Sociala medier och Issues Management 

Issues Management handlar om att arbeta proaktivt och sociala medier har gett organisationer 

nya möjligheter till detta. Grunig hänvisar till kriskommunikationsforskaren Timothy Coombs 

som menar att ett sätt för organisationer att arbeta proaktivt med sociala medier är att skapa så 

kallade vilande webb-sidor och bloggar. Dessa kan aktiveras om ett potentiellt problem 

övergå till en kris. I förebyggande syfte kan man också ha diskussionsforum på sin hemsida 

                                                 
77

 Heath, 1998, s.274 
78

 Breakenridge & Solis, 2010, s.xvii 
79

 Tom Smith är grundare och Managing Director på Trendstrem, ett globalt webindex.  
    Se www.trendstream.net 
80

 Smith, 2009, s.599 
81

 Grunig, 2009, s.6 
82

 Breakenridge & Solis, 2010, s.24f 
83

 Porter, Sweetser & Chung, 2009, s.252  
84

 Breakenridge & Solis, 2009, s.xviii  



15 

 

 

för att stävja en eventuell början till ett problem.
85

 Heath menar att detta sätt att arbeta med 

sociala medier ger organisationer större chans att på ett snabbare sätt svara på frågor från 

oroade samhällsmedborgare.
86

 

 

Trots sociala mediers intåg är Heaths omvärldsbevakningsmodell fortfarande aktuell, en 

organisation måste fortfarande gå igenom de fem olika delarna för att kunna arbeta proaktivt. 

Det är issues scanning som har blivit mer omfattande då informationsspridningen idag går 

betydligt fortare. Samtidigt som sociala medier underlättar i denna fas kräver den också  mer 

arbete.
87

 Som tidigare nämnts är det viktigt att bevaka icke-mainstream kanaler, som till 

exempel diskussionsforum och bloggar, då det är där många problem först uppkommer innan 

det når de kommersiella mainstream kanalerna.
88

  

 

Eftersom sociala medier många gånger förgår de traditionella medierna bör organisationer 

inkludera sociala medier i sin omvärldsbevakning.
89

 Åsikter som uttrycks ”online” påverkas 

oss i lika stor utsträckning när vi är ”offline”.
90

 Michael L. Kent, forskare i journalistik och 

masskommunikation vid University of Oklahoma, redogör i en studie för bloggars styrka i en 

organisations omvärldsbevakning och proaktiva arbete. En organisation kan upptäcka 

potentiella problem och annan användbar information i olika bloggar. Här kan en organisation 

även nå nya publics och få mer kunskap som sina publics genom att bland annat undersöka de 

länkar som bloggaren valt att publicera.
91

 Då bloggar och andra forum har en tendens att 

samla homogena grupper som påverkar varandra gör detta att organisationer genom 

kartläggning av ämnet kan nå aktiva publics.
92

 Kent poängterar också att bevakning av 

bloggar på en mindre avancerad basis är ett effektivt sätt att kartlägga potentiella problem 

eller möjligheter. Genom att använda sig av mjukvaror eller andra tjänster som samlar ihop 

information från bland annat bloggar, kan organisationen bilda sig en uppfattning av det 

potentiella problemet och då även få en bättre bild av sin omvärld.
93
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Sociala medier och ryktesspridning 

De som till exempel följer en blogg förlitar sig på att finna information och få vägledning. Det 

är av den anledningen man som organisation bör bevaka denna kanal.
94

 Det är inte bara 

genom negativ publicitet i sociala medier som ett rykte skapas utan även brist på information 

eller felaktig information kan bidra till att ett rykte uppkommer och sprids.
95

  Ett exempel är  

att Wikipedia som likt andra sociala medier baseras på användargenererad information vilket 

gör att riksken för felaktig information är stor. Organisationer som vill arbeta proaktivt bör 

därför kontrollera att den information som finns i sociala medier är korrekt.
 96

 

 

Kommunicera med publics i sociala medier 

If Public Relations is about mutually beneficial relationships between organizations and 

publics, then the internet holds tremendous promise for improving the communication that is 

an essential part of developing and sustaining such relationships when organizations and 

publics have access to online media 
97

 

 

Så här beskriver Tom Kelleher, professor vid University of Hawaii School of 

Communications, de nya utmaningar och möjligheterna som internet och sociala medier ger 

organisationer i deras arbete med Public Relations och framförallt i kommunikationen med 

publics. Breakenridge och Solis menar att sociala medier ger organisationer nya möjligheter 

till att upprätthålla och skapa nya relationer till publics.
98

 Kelleher och Miller instämmer och 

menar att det nu finns en möjlighet till att förverkliga Grunigs symetriska tvåvägsmodell. 

Detta eftersom det nu går att lyssna av vad människor har för inställning och åsikt i frågor 

som berör organisationen men också för att det nu finns en möjlighet till interaktion och 

dialog.
99

 En blogg kan vara ett sätt för en organisation att kommunicera och interagera med 

sina publics. Kelleher och Miller menar att organisationsbloggar bör vara både personligt och 

professionellt utformade. En blogg med denna samtalsstil är ett bra komplement till 

organisationens hemsida och kan vara ett hjälpmedel till att underhålla relationer.
100
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Kent hänvisar i en artikel till en rapport från USA att 90 procent av bloggarna är interaktiva 

och slår även fast vid att bloggar öppnar upp för publics och organisationer att interagera. 

Enligt undersökningen lockar ibland kommentarer som lämnats på bloggen mer än själva 

blogginlägget.
101

 Kent riktar även kritik mot de som utropar bloggens storhet och menar att 

det är endast ett fåtal bloggar som lyckas påverka.
102

 Kent konstaterar dock att bloggar är 

mycket användbara vid omvärldsbevakning och en organisationsblogg blir framgångsrik om 

den underhålls och sköts av någon som har relevant kunskap i kommunikation och som har 

förtroende hos sina publics.
103

  

 

Forskare från olika discipliner menar att en dialog är den mest etiska formen av 

kommunikation. Inom Public Relations beskrivs bland annat dialog i samband med potentiella 

problem och publics.
104

 Internet har gjort det möjligt för organisationer att kommunicera 

direkt till publics genom att bland annat interagera i realtid. Organisationer kan göra detta 

genom att de skapar egna forum för interaktion. Kent och Taylor menar att internet kan och 

bör användas för dialog och inte monolog samt att en organisation bör göra det enkelt för 

publics att lämna kommentarer och söka information.
105

 För att skapa en dialog med publics i 

sociala medier är det viktigt att organisationer följer de regler som utgör de 

användargenererade kanalerna. Sociala medier handlar om transparens och en ärlighet om vad 

man som organisation har för intention med sin närvaro i dessa kanaler.
106

 PR-praktikern Rob 

Brown menar att det måste ligga i organisationens intresse att agera efter spelreglerna för att 

det skall få ett positivt utfall.
107
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METOD 

I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt val av metod, urval och genomförande. Vi 

kommer även att redogöra för utformningen av intervjumanual samt presentera våra 

respondenter. En diskussion om validitet och reliabilitet samt metodproblem kommer även att 

redogöras för i detta avsnitt. 

 

Val av metod 

Syftet med vår studie är att beskriva hur läkemedelsbranschen använder sig av sociala medier 

utifrån de förutsättningar branschen har. Med hjälp av en kvalitativ samtalsintervju har vi 

intervjuat kommunikationschefer i branschen. Vi förstod i ett tidigt stadium att detta är en 

konservativ bransch och att vi dessutom valt ett känsligt ämne. För att överhuvudtaget kunna 

genomföra studien valde vi därför att erbjuda våra respondenter anonymitet för både dem och 

organisationen de representerar. Då vi gjort en beskrivande studie har vi för avsikt att svara på 

frågan hur vilket är typiskt för studier med en tolkande ansats.
108

   

 

Kvalitativ samtalsintervju  

Ett av användningsområdena för samtalsintervjuer är när man ger sig ut på ett outforskat 

område
109

 vilket vi anser att vår studie befinner sig på. Samtalsintervjuer är att föredra då man 

vill ta reda på hur människor uppfattar sin omvärld och utgå ifrån människors 

vardagserfarenheter.
110

  Som vi nämnt tidigare är syftet att beskriva hur läkemedelsbranschen 

använder sig av sociala medier utifrån de förutsättningar branschen har. Då vi i vårt förarbete 

märkte att arbetet med sociala medier är relativt nytt inom läkemedelsbranschen valde vi att 

använda oss av kvalitativa samtalsintervjuer för att låta respondenterna prata av sig om ämnet 

och för att komma åt deras djupare tankegångar. Då respondenterna får möjligheten att 

uttrycka sig under mindre reglerade former kan man få mer uttömmande och beskrivande svar 

vilket är en utav fördelarna med samtalsintervjuer.
111

 Genom att erbjuda respondenterna 

anonymitet försäkrade vi oss om att de skulle kunna tala mer fritt om ämnet och inte hållas 

tillbaka på grund av företagspolicys eller inbillad okunskap i ämnet. Vi anser att vi enbart kan 

komma åt denna information genom just en samtalsintervju. Något annat som talar för denna 

metod är att vi på detta vis får ett ”inifrånperspektiv” från de som besitter kunskap om ämnet 
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ifråga vilket vi inte hade kommit åt med ett annat metodval.
112

 Kvalitativa samtalsintervjuer 

ger även utrymme för interaktion så att man får möjlighet att ställa följdfrågor samt förklara 

eller upprepa frågor som missuppfattas.
113

   

 

 Utformning av intervjumanual 

Intervjuerna utfördes med stöd från en intervjumanual som var av halvstrukturerad karaktär 

vilket betyder att den innehöll en översikt över de teman som avhandlades med tillhörande 

frågor och eventuella följdfrågor.
114

 Våra intervjufrågor är både av tematisk karaktär, då de 

var teoretisk kopplade, och av dynamisk karaktär då det fanns spelrum för det 

mellanmänskliga förhållandet i intervjutillfällena.
115

 Frågorna är utformade och anpassade 

efter vårt syfte och vi har utformat de på ett sådant vis som gör att de var lätta för 

respondenterna att svara på. På grund av ämnet  har vi även försökt att undvika "varför-

frågor" för att inte intervjuerna skulle kännas som ett förhör.
116

 Intervjumanualen finns 

bifogad som bilaga 1.  

 

Strategiskt urval  

Vår studie syftar till att beskriva hur läkemedelsbranschen använder sig av sociala medier 

utifrån de förutsättningar branschen har. Vi har därför valt att intervjua 

kommunikationschefer i branschen eftersom det är dessa personer som har det huvudsakliga 

ansvaret för företagets kommunikation. Vi gjorde ett strategisk urval då vi hade tre kriterier 

för våra respondenter. Det första var att de företag de har anknytning till måste vara medlem i 

LIF eftersom de då är delaktiga i skapandet av LIF:s etiska riktlinjer vilket gör dem 

intressanta för vårt syfte. Det andra kriteriet var att de ska inneha en chefsposition inom 

kommunikationsavdelningen i företaget. Det tredje kriteriet var att respondenterna använder 

sociala medier i sitt yrkesliv. Genom att använda oss av LIF:s medlemslista tog vi kontakt 

med olika företag och fick på så vis kontakt med de personer som var lämpliga för vår studie. 

Vi valde bort de företag som enbart tillverkar djurmedicin. Vi gjorde även en avvägning av 

hur omfattande vi ville att våra intervjuer skulle vara och efter det så blev den slutgiltiga 
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siffran åtta intervjuer vilket vi ansåg som tillräckligt för att uppnå teoretisk mättnad.
117

 Enligt 

Kvale är det vanligaste antalet respondenter 15 plus minus 10.
118

 Våra intervjuer var cirka en 

timme långa eftersom vi ansåg att det var tillräckligt för att få svar på våra frågor. Trots vår 

avsikt att genomföra åtta intervjuer tog vi ändå kontakt med 20 företag på grund av studiens 

karaktär då vi anade att vi skulle få en del bortfall. Det slutgiltiga antalet intervjupersoner blev 

sex stycken, vilket kan anses som tunt för beskriva  hela läkemedelsbranschen. Men då vi har 

varit i kontakt med 20 företag kan vi påstå att vi utfört en förstudie som visar att 

läkemedelsbranschen har på något vis inkluderat sociala medier i sitt arbete. Med denna 

förstudie kan vi därför med de slutgiltiga sex intervjuerna uttala oss helheten i denna bransch.  

 

Genomförande 

Vi kontaktade 20 företag vilket i slutändan resulterade i att vi genomförde sex stycken 

intervjuer. Bortfallet berodde bland annat på brist på tid och på grund av att de inte arbetade 

med eller var insatta i sociala medier. Trots att vi erbjöd anonymitet så märkte vi av en oro för 

hur mycket de fick uttala sig i ämnet vilket också kan ha varit en bidragande orsak till 

bortfallet. Vi tog kontakt med företagen via telefon och följde sedan upp med ett 

informationsmail med förslag på intervjutillfällen. Några dagar innan genomförandet av 

intervjuerna skickade vi ut de tre teman intervjumanualen bygger på för att de skulle få en 

föraning om vad intervjun skulle avhandla för områden. Företrädelsevis så försökte vi att 

genomföra personliga intervjuer för att få träffa våra respondenter och för att 

intervjupersonerna oftast känner sig mest bekväma i sin egen arbetsmiljö.
119

 Vi fick dock 

genomföra två intervjuer per telefon för att inte få ytterligare bortfall då respondenterna var 

mycket upptagna. Innan intervjuerna inleddes gick vi genom våra teman för att de skulle få 

några riktmärken under intervjun. Vi försäkrade även dem om anonymiteten samt bad vi om 

deras godkännande att spela in intervjun. För att respondenterna skulle känna sig bekväma 

med att genomföra intervju och känna tillit till oss gav vi dem möjligheten att godkänna 

eventuella citat innan publicering.
120

 Vi valde att spela in intervjuerna dels för att minnet är 

selektivt och för att båda författarna skulle kunna koncentrera sig ordentligt under 

intervjun.
121

 Inspelning gav oss också möjligheten till att korrekt citera respondenternas svar i 
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analysen.
122

  Intervjun följde sedan intervjumanualens struktur.  I slutet av varje intervju 

återkopplade vi till de frågor som vi ville ha ett mer utförligt svar på samt lät vi även 

respondenten lägga till eventuella frågor vi inte täckt av. Efter varje intervjutillfälle 

transkriberade vi intervjun för att få en bättre översikt till den kommande analysen.   

 

Presentation av respondenter 

De sex respondenterna som har deltagit i vår studie har alla en chefsposition där de är 

ansvariga för företagets kommunikation. Deras erfarenhet inom läkmedelsbranschen varierar 

men gemensamt är att de alla har arbetat med kommunikation en längre tid i olika roller. De 

ser alla det som en utmaning att vara kommunikatör i läkemedelsbranschen bland annat på 

grund av att det är en hårt reglerad och konservativ bransch. Privat är de positivt inställda till 

sociala medier och är i olika utsträckningar själva aktiva i dessa kanaler.   

 

Metodproblem 

Då ett antal intervjuer blev uppskjutna medförde det att inte båda författarna kunde medverka 

under alla intervjuer. Samt var det komplicerat för båda att delta under de två 

telefonintervjuerna som vi genomförde.  Detta gjorde att vi under fyra intervjuer inte hade 

samma möjlighet att ställa följdfrågor eller att upprepa frågor som vi  ansåg att vi inte fick 

tillräckligt utförliga svar på. Detta har inte haft någon inverkan på resultatet eftersom vi hade 

en utförlig intervjumanual med redan tilltänka följdfrågor samt att detta kombinerades med 

inspelning och noggrann transkribering. Något som vi dock vill påpeka är bortfallet av 

intervjupersoner då vår intention var att intervjua åtta personer. Men redan vid den femte 

intervjun hade vi uppnått teoretiskmättnad då svaren började bli återkommande. Vi 

genomförde dock den sista intervjun för att ytterligare säkerställa att vi uppnått denna mättnad 

vilket också bekräftade det vi tidigare trott.  

 

Validitet & Reliabilitet 

Validitet betyder att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker.
123

 Det material vi har använt  

oss av i våra intervjuer måste vara bra indikatorer på det vi vill undersöka och att det finns en 

koppling till vårt syfte. Därför har vi lagt stor vikt på att våra frågor ska utgå ifrån vårt syfte 
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och våra frågeställningar.
124

 Urval är även en viktigt del för att få god validitet. Då vi valt att 

intervjua olika kommunikationschefer, det vill säga centralt placerade källor, anser vi att vi 

uppnått god extern validitet eftersom de besitter den information som vi vill åt för att uppnå 

vårt syfte. Intervjupersonernas trovärdighet är även något man måste reflektera över.
125

  Det 

är trots allt kommunikatörer vi intervjuar vars främsta uppgift är att kommunicera företagets 

goda sida. Erbjudandet av att låta våra intervjupersoner vara anonyma är ett sätt att motverka 

detta eftersom det de säger ändå inte kommer att återkopplas till deras företag.  Något som 

kan påverka den externa validiteten i vår studie är att de företag som medverkar kan ha en 

positiv inställning till sociala medier  till skillnad från de företag som valde att inte delta. 

Detta kan leda till att vi får en ensidig bild av vår undersökning men vi har under 

analysstadier haft detta i åtanke för att ändå försöka ge en så objektiv bild som möjligt. 

Samtidigt kan vi inte avgöra om de som tackat nej till att medverka i studien har en motsatt 

inställning. Alltså är detta enbart ett potentiellt validitetsproblem. 

 

Reliabilitet handlar om att undvika slumpmässiga mätfel, det vill säga att man ska vara noga 

med insamling och bearbetning av sitt material.
126

 Vi har försökt uppnå hög reliabilitet genom 

att spela in våra intervjuer samt noggrant transkribera intervjuerna. Genom att spela in 

intervjuerna minimerade vi risken att missa viktig information som annars kunde gått förlorad 

eftersom minnet ibland sviker.
127

 Under vår databearbetning gjorde båda varsin bedömning av 

vad vi tyckte var relevant och intressant för analysen och detta jämförde vi sedan för att inte 

få ett för smalt resultat. 
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EMPIRISK BAKGRUND 

För att få en ökad förståelse för studien, och de företag som studien berör, presenteras i detta 

avsnitt en kort beskrivning av läkemedelslagen samt en kort sammanfattning av LIF – 

Läkemedelsindustriföreningen och deras tolkningsdokument gällande sociala medier.  

 

Bakgrund gällande Läkemedelslagen 

Läkemedelslagen är den lag som bestämmer hur läkemedelsområdet ska regleras. Den 

innehåller även regler om hur tillsyn och kontroll inom detta område ska bedrivas samt 

straffbestämmelser. I läkemedelslagen finns det en paragraf som förbjuder marknadsföring av 

receptbelagda läkemedel riktad till allmänheten.
128

  

 

Läkemedelsindustriföreningen 

LIF är de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation och de företräder 75 olika 

läkemedelsföretag som tillsammans utgör 80 % av den totala försäljningen av läkemedel i 

Sverige.
129

 LIF:s medlemskrav är bland annat att man ska vara ett läkemedelsföretag som 

bedriver forskning. För att underlätta arbetet för dess medlemmar har LIF upprättat ett etiskt 

regelverk
130

 och då också två instanser som bland annat har befogenhet att döma företag till 

eventuella böter. Dessa instanser är; Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation 

(NBL ) samt Informationsgranskningsmannen (IGM). 
131

 

 

 I samarbete med regering, landsting, statliga verk och centrala hälsovårdsaktörer har LIF:s 

medlemmar för avsikt att tillsammans förbättra livskvaliteten för alla patienter i Sverige. 

Detta gör de då de arbetar för utveckling, tillgång och korrekt användning av läkemedel och 

vacciner. LIF arbetar även för att utveckla det svenska sjukvårdssystemet. LIF står även 

bakom  FASS -Farmaceutiska Specialiteter i Sverige som är ett läkemedellexikon med fakta 

om olika läkemedel avsett för läkare och farmaceuter och annan sjukvårdspersonal. Det finns 

även en version av FASS som riktar sig till allmänheten  där man bland annat finner 

bipacksedlar till alla godkända läkemedel som marknadsförs i Sverige och bland annat 

information om  handikappförbund. Båda dessa versioner finns tillgängliga på webben och nu 
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även som en iPhone-applikation.
132

  

 

LIF & sociala medier 

I samband med intåget av sociala medier har LIF upprättat ett tolkningsdokument för 

användning av sociala medier. Tolkningsdokumentet är författat av LIF:s kansli med 

utgångspunkt ur läkemedelsbranschens etiska regelverk. I detta dokument presenteras 

exempel på användandet av sociala medier i olika situationer samt vanligt förekommande 

frågor och svar. Detta ska fungera som en vägledning om hur läkemedelsföretag kan använda 

sig av sociala medier.
133

 Detta är ett levande dokument och det är fortfarande alltid IGM och 

NBL som vid eventuell anmälan beslutar om företaget har begått ett övertramp eller inte.  

 

En fråga som förekommer som exempel i detta dokument är; 

 

Får vi kommentera på andras tweets? 

Svar: Nej, dock anser vi att det finns möjlighet att rätta uppenbara sakfel, om det är möjligt på det 

begränsade utrymme som finns till förfogande. Att kommentera produktneutrala tweets bör dock vara 

OK .134 
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RESULTAT 

I detta avsnitt redogör vi för vårt empiriska material utifrån tre huvudsakliga teman: 

Omvärldsbevakning & Issues Management, Rykte & Etik, samt Relationer & Publics.   

 

Omvärldsbevakning & Issues Management 

På frågan om hur respondenterna arbetar med omvärldsbevakning svarade samtliga att de 

använder sig av en omvärldsbevakningstjänst. Respondenterna har även ansvar att sålla och 

värdera den information de tror kan ha inverkan på företaget. Respondent B beskriver vikten 

av att sprida denna information internt så att alla medarbetare kan få tillgång till den 

 

Omvärldsbevakningen är inlagd på en portal som alla medarbetare har tillgång till / … / Vi 

har även utvecklat den så att om någon medarbetare är intresserade av ett speciellt ämne så 

kan varje medarbetare sätta ihop sin egen omvärldsbevakning och får då ett skräddarsytt 

nyhetsmail  

     Respondent B 

 

Respondenterna ser denna roll som viktig då det handlar om att sortera i ett omfattande 

informationsflöde för att underlätta för andra berörda parter inom företaget. Respondent D 

menar att det är viktigt att välja ut rätt information till rätt personer, för att de ska kunna ha de 

bästa förutsättningar för att utföra sitt arbete 

 

 / … / produktcheferna som är ansvariga för det som händer på marknaden och träffar 

kunder, de har mycket att tänka på. Den här omvärldsbevakningen är en viktig bit för dem så 

det gäller att se till att de inte upplever att omvärldsbevakningen blir betungande 

     Respondent D 

 

Den information som respondenterna är intresserade av handlar bland annat om vad som sägs 

om deras företag och produkter i media, de är även intresserade av konkurrenternas 

förehavanden. Samtliga poängterar också att det är viktigt att följa med i den allmänpolitiska 

debatten men framförallt frågor som rör hälso- och sjukvård då dessa frågor och beslut direkt 

påverkar branschen. Det finns även intresse för att se vilket genomslag företagets PR-

aktiviteter fått i media. En av respondenterna tycker att detta är ett av de viktigaste delarna i 

omvärldsbevakningen.  
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På frågan om hur respondenterna arbetar då de påträffat en potentiell möjlighet eller ett 

potentiellt problem, besvarade de främst vad som sker vid påträffandet av ett potentiellt 

problem. Då berättar samtliga att de har en krisplan med förutbestämda riktlinjer och 

kontaktpersoner. På detta vis beskriver en respondent hur processen går till inom deras företag 

 

Det finns en risk att det eskalerar och det har vi en process för. Till exempel om vi ser att 

detta är en issue och vi kan förväntas ha ett svar eller en speciell åsikt. Då har jag en 

specificerad lista över vilka jag ska ta kontakt med av mina kollegor globalt inom företaget. 

Det är nog mer en process än en strategi skulle jag vilja påstå. Strategin är att vi kanske vill 

minimera stress och minimera negativ kommunikation   

     Respondent F 

 

Respondent A var den enda som inte tenderade att enbart fokusera på potentiella problem och 

kriser. Respondenten redogjorde också för hur de arbetar när de träffar på en potentiell 

möjlighet. De diskuterar då detta med den berörda produktchefen för att få dennes åsikt och  

avgör sedan om de ska gå vidare eller inte.  

 

Sociala medier & Omvärldsbevakning  

På frågan om sociala medier ingår i respondenternas dagliga arbete svara alla ja förutom 

Respondent F. Men även om det inte är en del av respondentens dagliga arbete så framkom 

det ändå att sociala medier var en del av kommunikationsarbetet, då de bland annat har en 

aktiv profil på MyNewsDesk. De har dessutom en temporär blogg kopplat till ett utav deras 

terapiområde. Respondent A berättar att företaget har en sajt för ett utav deras terapiområde 

som fungerar som ett forum för folk berörda av denna sjukdom. Här finns det information om 

sjukdomen och möjlighet till att diskutera och ge varandra tips samt fakta om den senaste 

forskningen. Respondent A poängterar även att de försöker styra dit hälso- och 

sjukvårdspersonal genom att ha en del avsedd enbart för dem. Respondent A berättar att de 

enbart bevakar denna sajt och de förekommer ingen interaktivt från deras sida. Respondent A 

berättar vidare att de nyligen beslutade att fortsätta med denna sajt eftersom det inte var 

självklart då det krävs mycket resurser. Respondent B har under de senaste året inkluderat 

sociala medier i sin omvärldsbevakning som nu även innefattar viktiga eller frekventa bloggar 

samt Twitter. Respondent C säger att de tänker in sociala medier i varje kommunikationsplan. 
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Till en början handlade det dock om att mobilisera folk till ett event de anordnande för att 

sprida budskapet om ett utav deras terapiområden. Respondenten berättade att de senare även 

involverade sociala medier i deras arbete med patientrelationer  

 

Vi hjälpte patientföreningar att nå ut med sina budskap i sociala medier. Vi la till exempel 

saker på Youtube och hade Facebook-grupper men alltid med patientföreningen som 

avsändare  

     Respondent C 

 

Respondent D använder sociala medier som en del i sin omvärldsbevakning detta för att få 

vetskap om hur samtalet går inom företagets intresseområden. Respondenten poängterar dock 

att detta bör göras i större utsträckning än vad företaget gör idag. Respondent E berättar att de 

önskar att de kunde inkludera sociala medier mer i det dagliga arbetet då de idag inte kan göra 

det på grund av den redan höga arbetsbelastningen. Sedan ett år tillbaka har de inkluderat 

sociala medier i sin omvärldsbevakning och de använder sig även av sociala medier i 

samarbete med andra. De har även olika sajter med interaktiva möjligheter för patienter där de 

kan ställa frågor till läkare.  

 

När vi frågade mer specifikt om sociala medier var en del av respondenternas 

omvärldsbevakning, var svaren lite olika. Respondent A säger att de väntar på en tjänst som 

på ett bra sätt ska inkludera sociala medier i deras övergripande omvärldsbevakningstjänst. 

Respondent A berättar dock att de vid speciella situationer övervakar bloggar  

 

Ibland när vi har en kris följer vi de vanligaste bloggarna men det är ju inte på något 

strukturerat sätt än      

     Respondent A  

 

Respondent C använde definitivt sociala medier i sin omvärldsbevakning och berättade hur de 

till att börja med kartlade i vilka olika sociala medier deras företag och produkter förekom. 

Respondenten berättar att de försökte följa personer som hade skrivit om företaget i något 

sammanhang för att se i vilka andra kanaler de figurerade. Till exempel var det intressant att 

veta om de hade ett Twitter-konto, bloggade eller fanns på Facebook. Respondent C betonade 

dock att detta var ett för svårt sätt att följa folk på. Som vi presenterat tidigare så har 
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Respondent B inkluderat sociala medier i sin omvärldsbevakning då detta är en del i deras 

omvärldsbevakningstjänst och tycker detta är viktigt  

 

/ … / det är inte sällan att tidningsklipp fångat upp det som skrivits i bloggar. Så det är 

definitivt viktigt att hålla koll på 

     Respondent B 

 

Som nämnts tidigare har även Respondent D inkluderat sociala medier i företagets 

omvärldsbevakning genom ha en speciell tjänst till detta. Respondent E berättar att de 

fokuserar mest på bloggar och håller även på att vidareutveckla detta igenom en 

omvärldsbevakningstjänst. Respondenten uttrycker även en kluvenhet när det kommer till att 

journalister kan plocka upp något från bloggar   

 

Skulle någon jättenegativ nyhet uppkomma från någon blogg som sedan journalister tar upp, 

så vet jag inte hur man skulle agera bäst. Ska man bemöta det direkt? Eller inte? Vad är 

bäst? 

     Respondent E 

 

Respondent F menar att de inte har inkluderat sociala medier i sin omvärldsbevakning men att 

de mest trovärdiga bloggarna kommer med i bevakningen ibland. Respondenten har gjort 

”stickprov” för att se hur diskussionen gick kring vissa preparat som var allmänt kända men 

har inte hittat något av värde under dessa tester  

 

Jag har faktiskt aldrig hittat något när jag har satt upp dessa tester. De har inte varit någon 

mening med att ha dem. Den infon har varit helt meningslös 

     Respondent F 

 

Respondent F poängterade att dessa ”stickprov” innehöll diskussioner där människor 

rekommenderade saker för varandra, till exempel läkemedel. Respondenten uttryckte då sin 

oro för att stöta på biverkningar vilket de alltid är skyldiga att rapportera. De som har 

inkluderat sociala medier i sin omvärldsbevakningstjänst har gjort detta under det senaste året 

eller arbetar med det just nu. Respondent F som inte ännu inkluderat sociala medier i sin 
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omvärldsbevakningstjänst menar även att detta beror på att det inte finns tillräckligt bra 

tjänster för att hantera sociala medier på än. 

 

Då vi frågade om vad det finns för negativa effekter om man inkluderar sociala medier i sin 

omvärldsbevakning nämndes just biverkningsrapporteringen. Detta nämndes i samband med 

det ökade informationsflödet då det finns risk för att biverkningar diskuteras. På grund av de 

strikta reglerna gällande biverkningsrapporteringen skulle detta i praktiken innebära att de 

måste ha resurser för att kunna bevaka dessa kanaler fullt ut för att kunna följa reglerna. En 

annan negativ aspekt av det ökade informationsflödet uttryckte samtliga respondenter var 

svårigheten av att sortera och hitta rätt i det stora och spretiga flödet. En respondent uttrycker 

sig så här  

 

Jag kan inte se något negativt mer än att det är mer arbete för oss. Man måste vara väldigt 

duktig på att sortera och komma så nära som möjligt. / … / Underlaget blir för stort och 

ohanterbart helt enkelt 

     Respondent E  

 

Respondenterna är av samma åsikt gällande de positiva effekter av att inkluderar sociala 

medier i sin omvärldsbevakning. De menar att man får en bättre bild då de kan se vad viktiga 

målgrupper tycker om deras företag och läkemedel, men också allmänt om vilket klimat som 

råder i samhället. En respondent uttrycker sig så här  

 

Man får ju en större helhetsbild för vi påverkas ju inte bara av det som står i tidningar och 

webbtidningar, det är ju hela kommunikationsbilden eller hela samhället som vi påverkas av. 

Och då får vi en bättre känsla av våra målgrupper trots att man inte kan prata direkt med 

dem  

     Respondent A 

 

Relationer & Publics 

Respondenterna ser möjligheten att nå ut med information till sina publics genom sociala 

medier. De poängterar att man måste göra det på rätt sätt och använda det utifrån samma 

premisser som man gör med andra kanaler. En respondent uttrycker det på detta vis 
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Det är klart att det är en möjlighet. Men man måste veta vad man har för syfte med det och 

man måste också vara medveten om att man  inte kan kontrollera det  

     Respondent C 

 

Respondent B menar att publics idag söker information på ett annat sätt än tidigare, vilket 

innebär att de måste anpassa sig till detta och finnas i de nya kanaler. Detta för att visa att de 

vill vara en aktiv del av debatten om vår hälsa 

 

 Vi vill ju gärna förflytta vår position från att vara ett traditionellt pillertillverkarföretag till 

att vara ett hälsoföretag som verkligen gör skillnad i samhället. Vi har ju en omfattande  

kunskap om våra sjukdomsområden som vi skulle kunna erbjuda dem som är aktiva i de 

sociala medierna 

     Respondent B 

 

Då respondenterna besvarade frågan vilka deras publics var redogjorde samtliga för dessa; 

patientföreningar, patienter, anhöriga, läkare, sjukvårdspersonal, journalister, aktivister, 

forskare, medarbetare samt politiker och beslutsfattare på olika nivåer.  Respondenterna 

menar att de viktigaste kanalerna idag fortfarande är media men framförallt det personliga 

mötet som de har vid olika sammankomster till exempel konferenser och kongresser. På 

frågan om deras publics fanns i sociala medier var det genomgående svaret att 

patientföreningar, journalister, aktivister och patienter fanns där. De kanaler som nämndes var 

Twitter, Facebook och Youtube.    

 

Samtliga respondenter betonar vikten av att skapa goda relationer till framförallt 

sjukvårdspersonal och patientföreningar eftersom det är genom dessa publics man kan nå ut 

med information till patienterna.  

 

Patientföreningar är otroligt viktiga eftersom patienterna är i behov av lika mycket 

information som läkarna för att vara säkra på att man får bra behandling 

     Respondent C 

 

Respondent A betonar också vikten av att tillgängliggöra information för patienter och 

anhöriga så att de kan känna sig bekväma i en diskussion med sin läkare. Samtliga 
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respondenter poängterar dock förekomsten av felaktig information på internet och i sociala 

medier samt dilemmat att inte direkt kunna besvara felaktigheter och missvisande 

information. 

 

En fråga handlade om och hur man kan nå nya eller förstärka relationer till publics genom 

sociala medier. Samtliga respondenter ansåg att detta var möjligt men de påpekade dilemmat 

med att inte kunna interagera fullt ut i sociala medier. Respondent B berättar om en blogg som 

berör ett utav deras terapiområden  

 

Vi har då tagit det säkra före det osäkra så den här bloggen ska då fungera som en 

informationsblogg, det finns alltså ingen interaktivitet alls på den. Det är alltså inte en helt 

”äkta” blogg men ett steg i den riktningen 

     Respondent B 

 

Respondent F har även använt sig av en blogg för att informera om ett terapiområde på ett 

nytt sätt. Som vi redogjort för tidigare så har Respondent A en sajt för ett terapiområden där 

det finns information om sjukdomen och möjlighet till att diskutera och ge varandra tips samt 

fakta om den senaste forskningen. Det förekommer ingen interaktivt från deras sida förutom 

att de tar bort övertramp och oförskämdheter. Respondent A tittar på ny möjligheter att på ett 

interaktivt och snabbt sätt kunna kommunicera med publics vid till exempel en kris. Tre utav 

respondenterna reflekterade över att sociala medier säkerligen kan vara till fördel inom 

terapiområden som berör unga eftersom de är mycket aktiva i sociala medier. De menar även 

att det kan vara till fördel då det kommer till sjukdomar som kan vara känsliga och som man 

inte gärna talar om offentligt. Respondent C menar att anonymiteten på internet kan vara en 

fördel i detta sammanhang.  

 

Rykte & Etik 

På frågan om de visste hur den allmänna inställningen till deras företag och produkter var 

visade det sig att den målgrupp som respondenterna hade störst koll på var läkare eftersom 

läkarna får direkt feedback från patienter. Respondenterna menar att de får denna information 

genom olika möten så som på kongresser och konferenser. Samtliga respondenter påpekar att 

de har dålig koll på vad allmänheten tycker om företaget. Respondent C berättar att de 

terapiområden som företaget arbetar med är mer kända hos allmänheten än vad deras 
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läkemedel och företaget i sig är. Respondent C menar att detta är något som man arbetar med 

medvetet. Samtliga respondenter poängterar att deras verksamhet är till för att bota sjukdomar 

och värna om den allmänna hälsan.  

 

Respondent A poängterar vikten av att vara tillgänglig för till exempel frågor som berör 

sjukdomar och läkemedel. Respondenten redogör för dilemmat av att inte kunna föra en sådan 

dialog i sociala medier. Respondenten diskuterade huruvida det skulle fungera att ha en 

avlönad läkare eller annan sjukvårdspersonal i denna roll. Dock poängterar respondenten 

tydligt att det måste framgå att denna person är avlönad av företaget. Vikten av transparens 

var något som alla respondenterna ansåg vara grundläggande för kommunikationsarbetet i 

branschen.  

 

En följdfråga som blev naturlig var hur de ser på branschens dåliga rykte. Respondenterna 

talar alla om att ryktet till viss del är berättigat men under de senaste tio åren har reglerna 

stramats åt och kravet på transparens är något de värdesätter i alla kanaler då också i sociala 

medier. Diskussionen kring branschens rykte ledde över till frågan om hur vida de hade någon 

policy för hur företaget ska bemöta rykten och kritik. Respondenterna nämner ingen specifik 

policy utan menar att de anpassar sitt agerande efter varje situation 

 

I princip så kommenterar vi inte rykten, men om det är något direkt felaktigt då kan vi ibland 

lägga in en kommentar. Men i huvudsak så riktar vi in oss på att jobba proaktiv framåt – 

genom att skapa intresse för en fråga som engagerar våra målgrupper  

     Respondent B 

 

Även Respondent A poängterar att de har som princip att vara proaktiva i den mån det går 

men då det inträffat någonting vill de synas och ta sitt ansvar. Två av respondenterna påpekar 

att det finns en policy för ryktesspridning på global nivå som styr hur de ska agera i Sverige. 

En utav dem uttrycker sig så här  

 

Det finns globalt som man kan använda sig av. Jag vet att de på huvudkontoret är väldigt 

noggranna med det här med ryktesspridning och att bolaget ska uppfattas på rätt sätt och 

enligt våra ledord  

     Respondent E  
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Alla respondenterna var medvetna och oroade över förekomsten av ryktesspridning och 

felaktig information i sociala medier, främst i diskussionsforum. Respondenterna såg det som 

ett stort problem på grund av att de själva inte får ingripa och tillrättavisa felaktig eller 

missvisande information om deras läkemedel. Två respondenter uttrycker speciellt sin oro för 

den information och försäljning av läkemedelskopior som kan vara direkt farliga för 

patienten. Då internet och sociala medier har blivit ett vanligt sätt för människor att söka 

information genom, betonar alla respondenter en vilja att tillgängligöra korrekt information i 

dessa kanaler. En respondent uttrycker sig så här gällande dilemmat att de nu får skapa sajter 

med information om en sjukdom 

 

/ … / du får inte marknadsföra den här sidan utan folk måste hitta den själva. Det tycker jag 

kan vara lite löjligt för det är ju så med internet att folk hittar information i alla fall och då 

kunde dessa sidor vara en mycket god källa till information istället för all felaktig information 

som finns på nätet 

     Respondent D  

 

Respondent A betonar också den etiska aspekten om de som läkemedelsföretag hade tillåtits 

att tillrättavisa felaktig information på internet.  

 

Om till exempel en ung kille eller tjej på 14-15 år går ut och skriver något så kommer vi, som 

stora vargen, ett jättebolag och kommenterar honom eller henne. Det blir ju helt fel 

styrkemässigt 

     Respondent A 

 

Då respondenterna är överrens om att det ändå är ett problemet att de inte får gå in i 

diskussioner och tillrättavisa felaktig eller missvisande information, efterfrågar tre utav 

respondenterna att läkemedelsverket tar ett ansvar i denna frågan 

 

Det enklaste hade väl varit om Läkemedelsverket hade denna funktion så de kunde gå och 

skriva; läs i FASS    Respondent F 
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Respondent A berättar att Läkemedelsverket motsvarighet i Norge har tagit detta ansvar då de 

har en speciell chatt om ett terapiområde där man till exempel kan diskutera biverkningar av 

ett speciellt läkemedel. Respondent A tycker detta är ett bra exempel på hur myndigheter kan 

hjälpa till genom sociala medier då branschen själva känner sig låsta.  

 

Vi bad respondenterna berätta om sin syn på det tolkningsdokument som LIF har upprättat 

gällande sociala medier. Tre respondenter erkände att de inte läst eller att någon refererat 

dokumentet för dem. Två av respondent menade att det tagit för lång tid innan dokumentet 

upprättades. Samtliga är dock positivt inställda till att LIF har gjort detta och menar att det är 

bra att ha något att luta sig tillbaka mot vid upprättandet av egna sociala medier policys. 

Respondent E tycker sig dock inte få svar på den viktigaste frågan  

 

Det ger inte direkt svar på den mest brinnande frågan; Hur man ska hantera de här 

interaktiva sajterna? Vad kan man göra utan att man återigen går över gränsen i den här 

dialogen?  

     Respondent E 

 

Vi frågar respondenterna om deras företag har en policy över hur de ska förhålla sig till 

sociala medier och samtliga berättar att en sådan är under konstruktion. En respondent vars 

policy är under konstruktion på huvudkontoret utomlands är fundersam över huruvida den går 

att applicera på Sverige   

 

Sociala medier har inga gränser så det är svårt att ha ett regelverk att följa eftersom det som 

läggs ut i Frankrike även påverkar oss i Sverige och tvärtom och det kan vi inte bemöta. Det 

är väldigt svårt det där 

     Respondent E  
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ANALYS 

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet i relation till den teoretiska ramverket. För 

att göra det lättöverskådligt presenteras analysen efter samma teman som resultatet. Efter det 

redogör vi för de slutsatser vi har kommit fram till samt redovisar vi våra reflektioner och 

förslag på vidare forskning. 

 

Omvärldsbevakning & Issues Management 

En blandning av två perspektiv 

Enligt Taylor, Vasquez och Doorley finns det två perspektiv på Issues Management, det 

systemteoretiska och det retoriska perspektivet. Vi fann tendenser till båda dessa perspektiv 

hos de företag vi undersökt. Två utav våra respondenter betonade vikten av att informera och 

ge rätt information till medarbetarna internt, så att de är uppdaterade om vad som sker både 

inom och utanför företaget. Detta är en viktig del av det systemteoretiska perspektivet. En 

annan viktig del är att omvärldsbevaka för att minimera hot och risker och i det här synsättet 

innebär det att det är först när ett issue identifieras som företaget agerar. Detta synsätt kan 

man koppla till samtliga av våra respondenter då de har en mer utarbetad strategi för att 

hantera hot tillskillnad från möjligheter. Exempelvis har alla företagen en utarbetad krisplan. 

Man kan även finna det retoriska perspektivet av Issues Management utifrån våra 

respondenters svar, då de alla talar om vikten av att skapa goda relationer med publics. Enligt 

Crable och Vibbert handlar relationsbyggandet om att minska klyftan mellan företaget och 

dess omvärld och detta gör läkemedelsbranschen genom att bland annat samarbeta med 

patientföreningar som är en utav deras viktigaste publics. Även respondenternas vilja att 

inkludera sociala medier på ett bättre sätt i sin omvärldsbevakning tyder på att de strävar efter 

att få en helhetsbild av samhället för att kunna agera proaktivt. I likhet med Crable och 

Vibbert är detta ett sätt att se Issues Management som en cykel som företag bör anpassa sig 

efter. Genom våra respondenters svar kan man tolka det som att de har  

ett kombinerat sätt att arbeta med Issues Management då de visar att de är både proaktiva och 

reaktiva.  

 

Omvärldsbevakning och det ökade informationsflödet 

Heaths fem steg för att kartlägga ett issue går att urskilja i resultatet då företagen bland annat 

har en krisplan och övervakar vissa publics och ämnen som kan ha inverkan på företaget samt 

att de hela tiden är uppdaterade om vad som sker i omvärlden. Dock gäller detta enbart 
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bevakningen av de traditionella medierna. Enligt Heath är idag internet och sociala nätverk 

det vanligaste området där issues kan uppkomma. Samtliga respondenter är medvetna om 

detta då de har inkluderat sociala medier i sin omvärldsbevakning, men dock långt ifrån i 

samma utsträckning som de gjort med andra kanaler. Utifrån respondenternas svar beror detta 

på otillräckliga omvärldsbevakningstjänster och det ökade informationsflödet. Forskare som 

Henning-Thurau och Heath konstaterar även de att informationsflödet har ökat avsevärt samt 

att detta flöde är betydligt snabbare på grund av internet och framförallt sociala mediers 

genomslag. Specifikt för läkemedelsbranschen är att detta informationsflöde påverkar deras 

biverkningsrapportering. Respondenterna menar att detta innebär att de måste bli bättre på att 

sålla i informationsflödet samtidigt som det krävs mer resurser för att hantera denna 

biverkningsrapportering. Detta bekräftar även Heath och menar att sociala medier är till fördel 

vid omvärldsbevakning men att arbetet med avscanningen idag kräver mer av företagen. Kent 

menar att sociala medier har en tendens att samla homogena grupper som påverkar varandra 

vilket gör att företag kan kartlägga issues och nå aktiva publics. En homogengrupp som 

respondenterna nämnde var just ungdomar då de är väldigt aktiva i sociala medier och då kan 

påverka varandra. Vårt resultat säger att man inom branschen har testat att på detta sätt 

kartlägga publics men en sådan omvärldsbevakning kräver mycket resurser och är för svårt. 

Heath menar att man måste bevaka sociala medier då många issues uppstår där innan de 

uppmärksammas i de traditionella mediekanalerna. Utifrån respondenternas svar är detta 

något som de har i åtanke men dock sker omvärldsbevakningen i sociala medier på ett 

semistrukturerat sätt. Exempel på detta är att en av respondenterna gjorde stickprov för att se 

om informationen i dessa kanaler var användbar. En annan anledning till denna 

semistrukturerade omvärldsbevakning beror på att deras befintliga omvärldsbevakningstjänst 

är ny, eller för att de ännu inte har inkluderat sociala medier i denna tjänst. Kent hävdar dock 

att företag har goda möjligheter att kartlägga potentiella problem även om man gör detta på ett 

semistrukturerat vis.  

 

Utifrån empirin kan man tyda att branschen har insett de proaktiva möjligheterna med sociala 

medier. Detta då de nu kan få en bättre helhetsbild av samhället genom att inkludera sociala 

medier i sin omvärldsbevakning. De ser även möjligheten att nå ut med korrekt information 

trots att de inte får delta i diskussionen. Enligt Heath är det här två delarna grundläggande för 

Issues Management.  
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Påverkan utan medverkan 

Breakenridge och Solis menar att en bakomliggande orsak till att företag avvaktar med att 

använda sig av sociala medier är på grund av rädsla, skepsis eller att företag är konservativa 

till förändringar. Grunig påstår att organisationer idag inte använder sociala medier till sin 

fulla potential då de istället använder det som ytterligare ett sätt att sprida information och inte 

för att föra en dialog. Utifrån respondenternas svar kan man tolka det som att branschen vill 

använda sociala medier till sin fulla potential men på grund av regelverket, och deras rädsla 

för att göra fel, avvaktar branschen. Man kan även se en benägenhet att undvika 

komplikationerna med sociala medier då respondenternas svar tyder på att det finns en 

efterfrågan på vägledning från LIF. Samtidigt som det nyligen har upprättats ett 

tolkningsdokument för sociala medier tenderar man att ignorera dem på grund av att man 

anser att vägledningen inte är tillräcklig. Trots att respondenterna till viss del undviker sociala 

medier är de väl införstådda i att man som företag påverkas ändå vilket är i enlighet med 

Smith som anser att det som händer online påverkar oss i lika stor utsträckning offline. 

 

 

Relationer & Publics 

Monolog istället för dialog 

De etiska riklinjerna inom läkemedelsbranschen är grundläggande att följa för att man ska 

kunna bedriva en seriös affärsverksamhet. Enligt forskare inom olika discipliner är dialog det 

mest etiska sättet för företag att kommunicera med sina publics. Kent och Taylor menar att 

internet och sociala medier har möjliggjort för företag att föra en dialog direkt med publics 

och betonar även vikten av att använda dessa kanaler för dialog istället för monolog. Ett sätt 

att vara öppen för dialog är att till exempel låta publics interagera i kommentarfält. På grund 

av läkemedelsbranschens restriktioner om interaktion med publics använder de sig av sociala 

medier i den utsträckning som tillåts. Exempelvis förekommer det bloggar, dock inte i dess 

fulla bemärkelse då det inte finns någon möjlighet för allmänheten att kommentera 

blogginläggen. Utifrån en undersökning menar Kent att kommentarerna ofta lockar mer än 

själva blogginlägget och det är där företaget har goda möjligheter till interaktion.  Det går 

alltså att hävda att branschen använder bloggar som en monolog istället för en dialog. 

Kelleher och Miller menar att en blogg ofta har en samtalsvänlig utformning och är därför ett 

bra komplement till företagets hemsida. Denna monologa bloggform som branschen använder 

sig av kan vara ett sätt för företagen att finnas till i sociala medier så att de på ett nytt sätt kan 
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nå ut med korrekt information. Å andra sidan menar Pearson att ett sådant användande inte är 

en dialog och därför handlar om övertalning och menar att det är företagets etiska skyldighet 

att föra en dialog. Nelson menar däremot att denna typen av övertalning kan rättfärdigas om 

företaget förser sina publics med korrekt och sanningsenlig fakta så att publics kan fatta beslut 

på rätt grunder. Detta kan vi koppla till läkemedelsbranschen då de istället för att föra en 

dialog arbetar med att nå ut med korrekt information om deras läkemedel för att patienter ska 

ha möjlighet att fatta beslut tillsammans med sin läkare.   

 

Relationer 

Bruning och Ledingham menar att för att ett företag ska kunna föra en dialog med publics 

måste de vara medvetna om varandra. Patientföreningar söker aktivt information och man kan 

därför enligt Bruning och Ledingham kalla dem för key publics. Patientföreningarna är 

viktiga för läkemedelsbranschen och det är vanligt att företagen samarbetar med dem. 

Bruning och Ledingham redogör för tre typer av relationer till key publics; professionell, 

personlig och samhällelig. I de olika beskrivningar av företagens samarbeten med 

patientföreningar kan man urskilja Bruning och Ledinghams tre relationer. Relationen är 

professionell då företagen  samarbetar på ett affärsmässigt plan och då finansiellt investerar i 

detta samarbete. Relationen är personlig då företaget visar sitt intresse för medlemmarna. Ett 

exempel är att samtliga respondenter betonade att patienternas hälsa är viktig för dem och 

därför är relationen med patientföreningar också viktig. Relationen är samhällelig då företaget 

är ärlig och öppen i sin kommunikation samt tar en aktiv roll i en samhällsfråga. En 

respondent uttrycker sin vilja att förflytta sin position från att vara ett 

pillertillverkningsföretag till att vara ett företag som värnar om den allmänna hälsan. Detta 

pekar på att man även har en samhällelig relation till en key public. Respondenterna 

redogjorde för samarbeten med patientföreningar i sociala medier vilket även går att knyta an 

till de tre ovan nämnda relationerna. Detta eftersom de investerar pengar i dessa samarbeten 

och  samtidigt kan de då ta del av att patientföreningar syns och verkar i sociala medier. Detta 

är ett sätt för läkemedelsbranschen att bygga relationer genom sociala medier och ta del av 

den dialog som de annars inte får ta del av.  Enligt Bowens Ethical Consideration Triangle 

som handlar om duty, dignity and respect of others och intention, är detta något som företagen 

bör ha som utgångspunkter i beslutsfattande och samarbeten med publics. Dessa går även att 

likna vid Bruning och Ledinghams tre relationer. Utifrån det empiriska materialet är Bowens 

Ethical Consideration Triangle något man kan koppla till läkemedelsbranschen då de genom 



39 

 

 

olika samarbeten faktiskt gör sig beroende av patientföreningar. Våra respondenter säger är 

det viktigt att ha ett ärligt intresse och att ens avsikter är goda för att de ska få en fungerade 

relation. 

 

Rykte & Etik 

Vikten av korrekt information 

Grunig kategoriserar publics i tre grupper, en utav dessa är active publics. Respondenterna 

redogjorde för en rad intressenter och utifrån det empiriska materialet var patientföreningar, 

patienter, anhöriga samt hälso- och sjukvårdspersonal de som förekom mest frekvent i frågor 

gällande relationer och kommunikation. Detta tyder på att dessa är några utav deras active 

publics. Grunig menar att företag ska förse active publics med korrekt information och 

involvera dem i beslutsprocesser för att undvika att ett issue uppstår. Heath menar att ett issue 

kan uppstå i samband med ryktesspridning. Respondenterna menar att det är viktigt för dem 

att nå ut med information om sjukdomar för att upplysa allmänheten vilket också kan bidra till 

minskad ryktesspridning. Detta är i enlighet med Kimmel som menar att då man förser 

allmänheten med korrekt information kan man häva ryktesspridning eftersom rykten främst 

uppstår vid felaktig eller vid brist på information. Kimmel menar också att Public Relations är 

ett sätt att arbeta förebyggande med ryktesspridning. Utifrån våra svar kan vi påstå att 

branschen arbetar med att förebygga ryktesspridning genom att upprätthålla goda relationer 

med till exempel läkare och patientföreningar då det är genom dessa som branschen når 

patienter och anhöriga. Detta tillvägagångssätt har även att göra med läkemedelslagen som 

begränsar deras kommunikation för receptbelagda läkemedel.  

 

 Breakenridge och Solis menar att människor idag i allt större utsträckning förlitar sig på 

sociala medier för att finna information och få vägledning. Henning-Thurau menar att sociala 

medier har medfört att man kommunicerar i realtid och att denna information nu är sökbar och 

mer lättillgänglig än tidigare. I enlighet med dessa forskare är branschen oroad över de 

felaktigheter som finns i sociala medier och att man inte får bemöta dessa felaktigheter. 

Samtidigt som branschen känner sig bakbundna menar de även att en sådan roll skulle bli 

arbetsbörda för dem på grund av det ökade informationsflödet. Det faktum att företagen 

använder sig av sociala medier kan man tolka som ett sätt att upprätthålla relationer och 

samtidigt förhindra felaktig information som kan leda till ryktesspridning. Ett exempel som 

demonstrerar detta är användningen av interaktiva sajter där det bland annat finns information 
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och diskussionsforum både för patienter, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta 

kan kopplas till Heath som menar att företag på ett snabbare sätt kan nå ut med information 

för att besvara frågor från allmänheten vilket är ett sätt att agera proaktivt med sociala medier.  

 

Samma regler oavsett kanal  

Breakenridge menar att det är viktigt att företag följer de regler som utgör de 

användargenererade kanalerna, det vill säga att sociala medier handlar om transparens om sin 

närvaro och avsikt. Detta är något läkemedelsbranschen är väl införstådda i då de är hårt 

hållna och alltid har krav på transparens i sin kommunikation. Branschen har som sagt 

dilemmat att de måste föra en dialog i sociala medier genom andra. En respondent menar 

dock att ett framtida sätt är att ha sjukvårdpersonal som bloggar och svarar på frågor men att 

det då tydligt ska framgå att de är avlönade av företaget. Våra respondenter påpekade även att  

de måste använda samma etiska principer oberoende vilken kanal det handlar om.  

 

 

Slutsats 

I det här avsnittet kommer vi att svara på de frågeställningar som vi har haft som 

utgångspunkt samt presentera egna reflektioner och förslag på framtida forskning. 

 

På vilket sätt är sociala medier en del av läkemedelsbranschens omvärldsbevakningen? 

Sociala medier är en del av läkemedelsbranschens omvärldsbevakning men dock läggs ingen 

större vikt på dessa kanaler. Det mest framträdande för läkemedelsbranschens sätt att 

omvärldsbevaka är att man enbart har inkluderat sociala medier i sin vanliga 

omvärldsbevakningstjänst. I de traditionella medierna har de en rutin då de på eget initiativ 

bevakar dessa kanaler utöver omvärldsbevakningstjänsten. De har även ett arbetssätt att 

hantera den information de anser vara viktigt. Detta  arbetssätt tenderar dock inte att följa med 

i de sociala medierna då man för det första inte har gjort ett strategiskt urval i sin bevakning 

av till exempel viktiga bloggar, twittrande journalister och diskussionstrådar i de största 

internetforumen, samt att man inte förvaltar den information man hittar i sociala medier. Det 

finns en medvetenhet om att problem kan starta i sociala medier för att sedan nå de 

traditionella medierna. Dock agerar inte branschen i likhet med detta då de mestadels 

fokuserar på sociala medier då en kris redan har inträffat. Då informationsflödet i de sociala 

medierna är överväldigande bör man därför välja ut en, för företaget, viktigt del att bevaka. 
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Utmaningen ligger i att göra detta urval och sedan hantera denna bevakning på ett strukturerat 

vis.  Den grundläggande orsaken till att de omvärldsbevakar på ett semistrukturerat sätt är för 

att de inte vet hur de ska hantera biverkningsrapporteringen. Det finns en efterfrågan om 

riktlinjer från både huvudkontor och från branschföreningen eftersom de som redan existerar 

inte anses som tillräckliga. Branschen vill att sociala medier ska bli en del av 

omvärldsbevakningen men har inte hittat det rätta sättet än.  

 

På vilket sätt använder läkemedelsbranschen sociala medier för att bygga relationer med 

publics? 

Idag när branschen använder sig av sociala medier exkluderar man de interaktiva 

möjligheterna för att kunna närvara utan att bryta mot lagen. Genom att samarbeta med 

patientföreningar kan de föra en dialog och nå ut med information utan att komma för nära 

allmänheten och på så vis gör de inga lagöverträdelser. Genom att ha gemensamma mål och 

bygga en ömsesidig relation med patientföreningar får branschen en förtroendeingivande 

budskapsbärare vilket även berättigar branschens del i samarbetet.  Denna form av samarbete 

gör att läkemedelsbranschen använder sig av PR i dess rätta bemärkelse då någon annan 

intygar ens värden.  

 

Då samarbetet med patientföreningarna förflyttas till de sociala medierna får 

läkemedelsbranschen möjlighet att tillgängligöra korrekt information då branschen är oroad 

över missvisande information och ryktesspridning vilket kan ha fatala konsekvenser på 

människors hälsa. Att man idag utifrån sina förutsättningar finns i sociala medier tyder på 

vilja att bidra med korrekt information men även att man ser sociala mediers potential till att 

bygga relationer.  

 

Egna reflektioner 

När vi påbörjade studien fanns det ett intresse inom branschen att medverka men efter 

konsultation med ledning drog sig ett antal företag sig ur. Att det fanns ett stort intresse men 

att det samtidigt var så pass många som  inte ville eller kunde medverka gjorde oss mer 

nyfikna på deras förhållningssätt till sociala medier. Vi upplevde det som att man ville få 

information och en lösning men helst utan att bidra med något. Att vi utlovade anonymitet för 

våra respondenter var grundläggande för att de skulle medverka i vår studie samt att vi 

upplevde att de fanns restriktioner för vad man fick uttala sig om gällande sociala medier. Vi 
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tror att respondenternas personliga inställning och intresse för sociala medier kan ha inverkan 

i vilken utsträckning företagen arbetar med sociala medier. En av anledningarna till att vi 

också intresserade oss för ämnet var på grund av läkemedelslagen vilket gör det svårt för dem 

att använda sociala medier samtidigt som det även gör det väldigt enkelt för dem. Nackdelen 

är att det är enklare för dem att sticka huvudet i sanden och skylla på lagen medan fördelen är 

att de faktiskt kan utnyttja denna återhållsamhet då de fått tid att verkligen tänka igenom deras 

deltagande för att hitta det ”rätta sättet”.  

 

Det som var framstående i vårt resultat var att man ansåg att man hade för lite resurser för att 

kunna hantera informationsflödet i sociala medier. Vi upplever att läkemedelsbranschen är en 

konservativ och försiktig bransch och att det inte på alla nivåer inom företagen har insett 

sociala mediers betydelse för kommunikationsarbetet. Det stora informationsflödet kommer 

att bli större då all informations som finns i dessa kanaler lagras samtidigt som det hela tiden 

till kommer ny. Detta gör att mer resurser på omvärldsbevakning behövs både för att kunna 

göra ett urval för viktiga kanaler men även för att kunna hantera informationen.  

 

En etisk fråga som både vi och våra respondenter funderade över var hur nära de egentligen 

får komma allmänheten. I slutet av intervjuerna diskuterade vi de positiva aspekterna av att 

faktiskt ha det regelverk vi har och att man inte vill tänja på gränserna och bli mer liberala 

med receptbelagda läkemedel som i USA.  Men då sociala medier inte har några globala 

begränsningar så kan vi ändå ta del av de sociala medie-kampanjerna de bedriver i USA och i 

andra länder. Något vi inte har kunnat undvika att tänka på efter våra intervjuer var vilken roll 

Läkemedelsverket har när det kommer till att rätta felaktigheter och bidra med korrekt 

information. Det verkar finnas ett behov av att föra en dialog mellan oroade människor och 

hälso- och sjukvårdspersonal om sjukdomar och läkemedel. Detta kan ses som allmänintresse 

och därför kan sociala medier även vara en fråga för läkemedelsverket. 

 

Framtida forskning 

Vår studie tyder på att läkemedelsbranschen nu är på gång med att skapa egna riktlinjer över 

hur de ska använda sig av sociala medier samtidigt som de arbetar mer och mer med detta. Vi 

tycker därför att det  hade varit intressant att i framtiden undersöka ett specifikt fall och 

företag då de med riktlinjer på plats eventuellt är mer villiga att ställa upp på en sådan studie. 
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Detta möjliggör olika ansatser bland annat en etiskansats eller en kommunikativ ansats där 

man kan jämföra utfallet med de uppsatta kommunikationsmålen. 

 

En annan fortsatt studie skulle vara att vända blicken och fokusera på patientföreningarna 

istället. Utifrån vårt resultat har de en väldigt viktig roll i läkemedelsbranschens ingång i 

sociala medier. Det hade varit intressant att se till maktaspekten och se hur de ser på deras 

relation till varandra. Vårt resultat pekar även på att patientföreningar i allt större utsträckning 

använder sig av sociala medier och det hade därför varit intressant att se hur de använder sig 

av dessa kanaler för att nå sina medlemmar. 
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Bilaga 1; Intervjumanual 

UPPVÄRMNINGSFRÅGOR 

Berätta lite kort om dig själv och om dina arbetsuppgifter (Ex; befattning och yrkesbakgrund) 

Hur stor är er organisation?  

 

Hur ser er informations-/kommunikationsavdelning ut?  

 

ÖVERGÅNGSFRÅGOR 

Vilka utmaningar anser du att läkemedelsbranschen ger dig som kommunikatör? 

Vad har du för inställning till sociala medier?  

 

TEMAN 

Omvärldsbevakning 

Hur omvärldsbevakar du? 

Arbetar du efter några förutbestämda riktlinjer/rutiner? 

Vilken typ av information anser du är viktig att inhämta för ditt företag?  

Hur gör du när du träffar på en potentiell möjlighet/ett potentiellt problem? 

Ingår sociala medier i ditt dagliga arbete? 

Om JA: Kan du ge exempel på en situation då du använde dig av sociala medier? 

Om NEJ: Hur kommer det sig? 

Innefattar er omvärldsbevakning sociala medier?  

Om JA; Hur gör ni när ni träffar på en potentiell möjlighet? 

Hur gör ni när ni påträffar ett potentiellt problem? 

Om NEJ; Varför inte? 

Vilka positiva effekter anser du att man får om man inkluderar sociala medier i sin 

omvärldsbevakning? 

Vilka negativa effekter anser du att man  får om man inkluderar sociala medier i sin 

omvärldsbevakning? 

 

Relationer & Intressegrupper (Publics)  

Ser du sociala medier som ett hinder eller en möjlighet i ditt arbete som kommunikatör i 

läkemedelsbranschen?  

Har du exempel på detta? 



Vilka intressegrupper är viktiga för er? 

Finns dessa i sociala medier?  

Hur kommunicerar ni med dem idag? 

Vilka är era viktigaste kanaler?  

Kan man nå nya och/eller förstärka relationen till intressegrupper genom sociala medier? 

Om JA; Gör ni det och i så fall hur? 

Om NEJ; Varför inte?  

 

Rykte & Etik 

Har ni någon uppfattning om hur era intressegrupper talar om ert företag i synnerhet, och era 

läkemedel i allmänhet?  

I vilka kanaler/forum sker detta främst (medier, mun till mun, internet)? 

Hur ser du på förekomsten av felaktig information i sociala medier, t.ex. diskussionsforum? 

Hur kan man motverka detta? 

Hur gör du i ditt arbete? 

Hur kan sociala medier vara till hjälp i att nå ut med korrekt och saklig information om 

läkemedel på internet?  

Hur gör ni? Exemplifiera  

Har ni någon policy för hur ni bemöter/hanterar kritik och/eller ryktesspridning? 

Vad säger den?   

Vad är din syn på de tolkningsdokument som LIF (Läkemedelsindustriföreningen) har 

utformat specifikt gällande sociala medier? 

Har ni en policy specifikt för sociala medier? 

Om JA; Vad säger den? 

Om NEJ; Finns det en på internationell nivå? 

 

 AVSLUTANDE FRÅGA 

Har du något annat du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

 

 


